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Note: All figures shown on a net ownership basis at 30 June 2022, with the addition of 900 MW for ScotWind award.

Các dự án đang phát triển, xây dựng và vận hành
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Giá trị cốt lõi
chính là động lực
cho phát triển

11/30/2022

➢ An toàn trên hết!
➢ Tôn trọng
➢ Liêm trực
➢ Sáng tạo
➢ Đột phá
➢ Hợp lực
➢ Bền vững



Một hành tinh tích cực thông qua…

Chúng tôi tiếp cận một 
cách bền vững thông 
qua các cam kết về môi 
trường, xã hội và quản 
trị trong suốt quá trình 
phát triển và thực hiện 
dự án.
Đọc thêm về cách tiếp 
cận bền vững của chúng 
tôi cho điện gió ngoài 
khơi tại đây :
Sustainability Report 
2021

Phát thải ròng bằng 0
Đồng hành & Việc làm

xanh
Bảo vệ đa dạng sinh học
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✓Hỗ trợ mục tiêu khí hậu của
chính phủ

✓Bảo tồn và khôi phục đa dạng
sinh học

✓Hỗ trợ cộng đồng địa phương và
tạo ra giá trị

✓Hỗ trợ mục tiêu của nhà đầu tư
về phát triển chuỗi dự án xanh

- Tái sử dụng xi 
măng hoặc thép

- Chuyển đổi công
năng hạ tầng hiện
có

Thay thế vật liệu ảnh hưởng
lớn trong các kết cấu

Hỗ trợ chuyển đổi chuỗi
cung ứng địa phương sang 
quy trình sản xuất với phát

thải về 0

Giảm tác động đến các
khu vực giải trí

Phát thải
- Sản xuất năng lượng tái

tạo và thay thế nhiên
liệu hóa thạch

- Giảm phát thải thông
qua phát triển chuỗi
cung ứng

Tuần hoàn
- Tái sử dụng cánh tuabin
- Thiết kế để dùng lại và tái sử

dụng

Đa dạng sinh học
- Phương pháp kỹ thuật số
cho việc giám sát và bảo vệ
các giống loài
- Các chương trình phục hồi
và nâng cao

Xã hội
- Đồng hành cùng với người

sử dụng và các ngành công
nghiệp biển

- Các chương trình phát
triển kỹ năng

PHÁT 
THẢI = 0
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Biến đổi khí hậu 

Kilder: IPCC/IEA 
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Đánh giá và Quản lý rủi ro Khí hậu



Đa dạng sinh học

30/11/2022

Nguồn: WWF Living Planet Report 2022 



Hệ thống giảm thiểu

30/11/2022

Cao nhất Loại bỏ Tránh các ảnh hưởng tiềm tang

Ư
u

 t
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n

Giảm thiểu
Giảm quy mô không gian/thời gian của tác
động trong quá trình thiết kế, xây dựng,v.v

Khắc phục
Áp dụng các kỹ thuật phục hồi sau khi tác
động đã xảy ra

Đền bồi
Bù đắp tác động còn lại và bồi thường, nếu thích 
hợp

Thấp nhất Tăng cường Áp dụng các biện pháp để tạo ra lợi ích mới







Các đánh giá ban đầu tại dự án 
Nhanh chóng đánh giá các thị trường mới để xác định các địa điểm phù hợp với hoạt động điện gió ngoài khơi – tức là tiềm năng sản xuất
điện cao, chi phí thấp và tác động tối thiểu đến môi trường và các ngành công nghiệp thứ ba

• Dữ liệu bị phân mảnh từ nhiều nguồn khó lưu trữ và xử lý

• Quá trình lặp đi lặp lại với nhiều phiên bản khó theo dõi và
không có cách nào tốt để trực quan hóa kết quả

• Không đảm bảo bạn sẽ tìm được vị trí phù hợp nhất giúp 

giảm thiểu Chi phí sản xuất điện quy dẫn và tác động đối với

môi trường và bên thứ ba

• Trưởng dự án sẽ có được cái nhìn tổng thể hơn về các kịch 

bản và yếu tố chi phối Chi phí sản xuất điện quy dẫn, cải thiện 

khả năng giảm Chi phí này và phát triển các dự án cạnh tranh 

hơn.

• Nhóm đầu tư sẽ có thể xây dựng các trường hợp kinh 

doanh/ giá thầu tốt hơn để tăng khả năng thắng thầu

BÁO CÁO VẤN ĐỀ

GIÁ TRỊ GIẢ THUYẾT / VALUE HYPOTHESIS

Bản đồ nhiệt trực quan hóa các khu vực phù hợp nhất để phát triển điện gió ngoài khơi

Hợp tác số hóa



Lợi ích xã hội

30/11/2022



Lợi ích cộng đồng



Cộng đồng cư dân bản địa

30/11/2022



Kết thúc vòng đời dự án và kinh tế tuần hoàn

30/11/2022





Cảm ơn vì sự quan tâm
của bạn!


